
                 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 

 
	

        Nr. 24/17.06.2021 
                                                    PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui contract/parteneriat de colaborare cu 
Organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii nr. 

31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018.  privind acoperirea costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje din 
deşeurile municipale si aprobarea tarifului de acoperire a costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje din 

deşeurile municipale 
 

 Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, întrunit în ședință ordinară  în data de 24.06.2021, 
 Având în vedere:  

 Referatul de  aprobare al  Primarului comunei Poșta Câlnău, dl. Munteanu Sorin, înregistrat cu nr. 
75/17.06.2021;  

 Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr.   76/17.06.2021;  
 Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului  Local  nr.77/17.06.2021; 
Având in vedere solicitarea serviciului de salubrizare din subordinea Consiliului Local nr. 

4424/16.06.2021, 
Având în vedere solicitările organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului. 
 În conformitate cu prevederile: 
- Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 17, alin. (1), lit. f), art. 59 alin. (3) si (4) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- art. 16 alin. (4) lit. d) si e), alin. (8), alin. (9) lit. g), art. 20 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art. I pct. 3 si 8 si art. V pct. 5 si 7 din Legea nr. 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare 
a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
- Ordinul președintelui ANRSC nr. 82/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul presedintelui ANRSC nr. 109/2007; 

În temeiul prevederilor Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019 art. 129, alin. (2), lit.d), 
art. 129 alin. (7), lit. n), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a). 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă Contractul/Parteneriatul - cadru de colaborare cu Organizațiile care implementează 
obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea acoperirii costurilor pentru colectarea şi 
transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de 
salubrizare, pe raza comunei .Poșta Câlnău, conținut în Anexa I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă tariful de acoperire a costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeurile 
municipale în comuna .Poșta Câlnău. prevăzut în Anexa nr. II care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se împuterniceşte domnul Munteanu Sorin în calitate de Primar al comunei  Poșta Câlnău să 
semneze Contractele/Parteneriatele de colaborare cu Organizaţiile care implementează obligaţiile privind 
răspunderea extinsă a producătorului, în vederea acoperirii costurilor pentru colectarea şi transportul, stocarea 
temporară, sortarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare, pe raza 
comunei Poșta Câlnău.  
 Art. 4 Primarul Comunei Poșta Câlnău, prin Serviciul Salubrizare, va duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 
     Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Poșta Câlnău, în 
termenul prevăzut de lege, Serviciului Salubrizare,  precum și Instituției Prefectului Județului Buzău și se aduce la 
cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Poșta Câlnău și publicare pe pagina de internet.                                      
                                                            
           INIŢIATOR, 
              PRIMAR,                                                                                        Vizat de legalitate,  
           MUNTEANU SORIN                                                        SECRETAR  GENERAL  DELEGAT U.A.T. 
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